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SAMMANFATTNING
Inom området Del av Mossle 16:20 m.fl. söder om sjukhuset planeras det för bostäder, förskola
och vårdlokaler. Inom området finns även en mindre torgyta. Se figur nedan där generellt gula
områden avser bostäder och orange större yta avser förskola. Gult område direkt väster om
förskola norr om torget avser bostäder och vård. Söder om området passerar väg 27. En
trafikplats med på- och avfarter är placerad sydöst om området och nordöst om området
passerar Götavägen, en lokalgata in till centrum. Tyréns har på uppdrag av Värnamo kommun
utfört en trafikbullerutredning för detaljplaneområdet.

Detaljplaneområdet med utformning 2018-10-15.
Trafikbullerutredningen visar att det inom planområdet finns goda möjligheter till att uppföra
bostäder vilka klarar riktlinjer enligt trafikbullerförordningen. En förutsättning för detta är
sänkningen av hastigheten på Götavägen fram till rondellen vid påfart väg 27 till 40 km/h.
Genomgående lägenheter kommer krävas för de högre våningsplanen för fasader ut mot väg 27
och trafikplats om inte mindre lägenheter (<35kvm) förläggs där då nivåerna uppgår till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå. De olika byggnadernas utformning kommer att påverka den slutliga
bullersituationen för intilliggande byggnader och de längre från vägarna. Gemensamma
uteplatser placeras i skärmat läge bakom byggnaderna för att klara riktvärden alternativt utförs
de med lokal bullerskyddsåtgärd.
Förskoleområdet kräver åtgärder för att klara
riktvärden i utemiljön. Utan några uppförda
byggnader inom planomådet krävs bullerskydd
med 3 m höjd cirka 225m långt för att klara
riktvärden (grön linje i figuren till höger).
Förskolebyggnaden kan med fördel placeras ut
mot infartsgatan till området och därmed
skärma utemiljön. På så sätt minskas området
där extra bullerskyddsåtgärder krävs. Övriga
byggnaders utformning och placering inom
området kan medföra att bullerskyddsskärmen
som skärmar förskolegården i sydväst (mot väg 27) kan minskas i höjd/utsträckning alternativt
helt tas bort. Viss skärmning mot infartsgatan kommer dock fortfarande krävas om
förskolegården förläggs direkt intill infartsgatan.
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1

BAKGRUND

Inom området Del av Mossle 16:20 Mfl söder om sjukhuset planeras det för bostäder,
förskola och vårdlokaler. Inom området finns även en mindre torgyta. Se figur nedan
där generellt gula områden avser bostäder och orange större yta avser förskola. Gult
område direkt väster om förskola, norr om torget avser bostäder och vård. Söder om
området passerar väg 27. En trafikplats med på- och avfarter är placerad sydöst om
området och nordöst om området passerar Götavägen, en lokalgata in till centrum.

Figur 1: Detaljplaneområdet med utformning 2018-10-15.

2

UPPDRAG

Uppdraget omfattar en trafikbullerutredning till detaljplan. Parkeringsrörelser inom
parkeringsytor som tillhör sjukhuset och ligger norr om planområdet ingår inte i
utredningen. Inga övriga externa installationer från sjukhuset har beaktats i
utredningen.

3

BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort
folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en
känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet,
irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.
STÖRNINGSMÅTT
Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att
ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat
uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.
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EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq)
respektive maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses
medelljudnivån under ett årsmedeldygn, 24 timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad
beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem gånger kl 22-06 av den
bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i anslutning till
bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids fem
gånger under en genomsnittlig timme klockan 06–22.
En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet
till vägen/järnvägen ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.
RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID BOSTÄDER

3.1

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad
av bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid
bostadsbebyggelse. Dessa nivåer är även tillämpliga för permanentvårdboende.
Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller
vid bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017.
Förordningsändringen benämns t.o.m. SFS 2017:359.
För detta projekt innebär det följande:
•
•
•

Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60
dBA utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65
dBA inte bör överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida
med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

Riktvärdet för uteplats gäller för en uteplats i anslutning till bostaden som kan vara
gemensam. Anordnas en gemensam uteplats som klarar riktvärden kan övriga
uteplatser och balkonger vara mer bullerutsatta.
3.2

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER UTOMHUS VID FÖRSKOLA

För ny skola/förskolas skolgård tillämpas riktvärden enligt Naturvårdsverkets rapport
NV-01534-17 som baseras på 3 § i trafikbullerförordningen (2015:216) om trafikbuller
på uteplats vid nybyggnad av bostadsbyggnader.
I denna tillämpning bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA (frifältsvärde) underskridas
på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare
bör även den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Den maximala nivån
bör ej överskridas mer än 5 ggr per genomsnittstimme under ett årsmedeldygn, under
den tid skolgården nyttjas (exempelvis kl. 07-18).
Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård.

Del av skolgård
De delar av gården som är
avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet
Övriga vistelseytor inom
skolgården

Ekvivalent ljudnivå för
dygn (dBA)

Maximal ljudnivå (dBA,
Fast)

50

70

55

70
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RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS VID BOSTÄDER

3.3

I Boverkets byggregler, BBR, anges riktvärden inomhus i bostäder för trafikbuller och
andra yttre bullerkällor. Grundkravet är att:
•
•
•

3.4

Leq 30 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro
Leq 35 dBA inomhus i utrymme för matlagning och personlig hygien
Lmax 45 dBA inomhus i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro, nattetid
kl. 22:00 – 06:00. I Boverkets byggregler, BBR, anges vidare att dimensionering
ska göras för den mest bullrande fordonstypen så att angivet värde inte
överskrids oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dBA.
RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER INOMHUS VID FÖRSKOLA

BBR anvisar SS 25268:2007, där finns följande riktvärden för förskola/skola. Fler
indelningar av typrum finns än de redovisade nedan.
Tabell 1: Krav för högsta totala ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor i förskolelokaler.

Typ av rum

Ekvivalent ljudnivå för
dygn (dBA)
30

Allrum, grupprum/lekrum,
ateljé, samtal, vila, möten,
konferens
Utrymmen för kontor
35
Utrymme där människor
40
vistas mer än tillfälligt
T.ex matsal,
storköksutrymme
Utrymme där människor
40*
vistas tillfälligt
T.ex trapphus, entréhall,
korridorer, WC,
omklädningsrum
* Finns inte med som krav i standard men rekommenderas.
3.5

Maximal ljudnivå
(dBA, Fast)
45
50
50*

-

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID ÖVRIGA LOKALER

BBR anvisar SS 25268:2007, där finns riktvärden inomhus för övriga lokaler så som
vårdlokaler, kontor och exempelvis restaurang.
För övriga byggnader så som vårdlokaler finns inga riktvärden utomhus.
Dimensionerande ljudnivåer utomhus från yttre ljudkällor bestämmer istället kraven på
de ingående delarna av fasaden så att riktvärden inomhus klaras. Yttre ljudkällor är
trafik, ventilation från andra byggnader, eventuell närhet till lekytor vid
förskola/fritidshem/samlingsplatser där höga röster och skrik kan antas vara vanligt
förekommande.

4

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer
den nationellt anvisade beräkningsmodellen för trafikbuller:
•

Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell,
reviderad 1996.
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•

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången
kan kort beskrivas enligt följande:

•

En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markmodellen placeras sedan byggnader, skärmar, vägar mm.

•

Utgående från topografin och omgivningen har samtliga bullerkällor av betydelse
matats in i modellen.

•

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar
som påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

•

Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk
mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar och trottoarer samt större
asfalterade ytor räknas som hård mark. Hård mark har ansatts enligt samrådshandling
upprättad i maj 2018 där respektive tomts andel hårdgjord yta specificerats. Övriga
ytor är satta som mjuka.
Två fasadreflexer inkluderas. Ljudutbredningen räknas på två meter höjd över mark.

4.1

TRAFIKUPPGIFTER

Trafikuppgifter är hämtade ur handlingen PM Trafikprognos daterad 2018-10-02 där
tabell 6 trafikprognos 2040 inkl. trafikalstring från nytt exploateringsområde använts
som ses nedan. Nedan tabell är även kompletterad med hastigheter. Generellt används
dagens hastigheter även för prognosår förutom för Götavägen norr om
cirkulationsplats där 40 km/h har använts istället för dagens skyltade hastighet 6070km/h.
Tabell 2: Trafikprognos, beräknade trafikmängder år 2040, inklusive alstring från aktuellt
exploateringsområde.

Väg/gata

Delsträcka

ÅDT

Infartsgatan till
exploateringsområdet
Väg 27

Sydväst om
1 600
Götavägen
Väster om
11 300
Götavägen
Väg 27
Ramp
3 700
(norr om väg
27)
Väg 27
Öster om
14 200
Götavägen
Väg 27
Ramp
3 500
(söder om väg
27)
Götavägen
Norr cpl
8 700
Götavägen
Söder cpl
5 200
(i tpl)
* Sänkt hastighet jämfört med dagens enligt uppgift

Andel
tung
trafik
(%)
1

Hastighet
km/h

15

100

8

70

12

100

6

70

11
6

40*
70

från kommunen.
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För beräkning av maximal ljudnivå nattetid har 13% av den tunga trafiken antagits
passera under perioden kl 22-06. För uteplats och förskolegård gäller istället 6 % under
en genomsnittlig timme vilket medför en minskning med cirka 1,5 dBA intill Götavägen
samt 0,5 dBA vid väg 27 jämfört med redovisade maxnivåer för nattetid i bilagor.
4.2

GEOGRAFISKT UNDERLAG

•

Laserscannad markhöjd har erhållits från beställaren.

•

Vall mot väg 27 som krävts enligt riskutredning har erhållits från Viktor Åkesson,
Tyréns, både i höjd och plan 2018-09-21.

•

Lokalgata inom området har erhållits från Viktor Åkesson, Tyréns, 2018-09-21.

•

Götavägen justerat läge beroende på vänster svängningsfält erhållet från Viktor
Åkesson, Tyréns, 2018-11-22.

•

Inga befintliga bullerskyddsskärmar finns i området

5

RESULTAT

Beräkningar av trafikbuller har utförts för prognosår 2040. En situation utan
byggnader på 2 meter höjd över mark redovisas liksom ett exempel som visar vilka
trafikbullernivåer som kan förväntas för första radens byggnader ut mot väg 27
respektive Götavägen. Bullervall utmed väg 27 enligt tidigare riskutredning finns med,
men inga ytterligare åtgärder. Se även bilagor, beskrivs i nedan i tabell, längst bak i
rapporten.
Bilagenr
AK01
AK02
AK03

Kommentar
Dygnsekvivalent
ljudnivå
Maximal ljudnivå,
natt
Dygnsekvivalent
ljudnivå

AK04

Maximal ljudnivå,
natt

AK05

Dygnsekvivalent
ljudnivå

AK06

Maximal ljudnivå,
natt

AK07

Dygnsekvivalent
ljudnivå
Maximal ljudnivå,
genomsnittlig timme
dagtid
Dygnsekvivalent
ljudnivå

AK08
AK09

2 m höjd utan byggnader

2D/3D vy
sett från
2D

2 m höjd utan byggnader

2D

2 m höjd med byggnader och
frifältsnivåer vid fasad i
byggrättsgräns
2 m höjd med byggnader och
frifältsnivåer vid fasad i
byggrättsgräns
2 m höjd med byggnader och
frifältsnivåer vid fasad i
byggrättsgräns
2 m höjd med byggnader och
frifältsnivåer vid fasad i
byggrättsgräns
1,5 m höjd utan byggnader

3D från
Götavägen

1,5 m höjd utan byggnader

2D

1,5 m höjd utan byggnader med
bullerskyddsskärm 3m hög

2D
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AK10

5.1

Maximal ljudnivå,
genomsnittlig timme
dagtid

1,5 m höjd utan byggnader med
bullerskyddsskärm 3m hög

2D

BOSTÄDER

Nedan ses beräknade ljudnivåer för 2 m höjd över mark utan byggnader.

Figur 2 Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark utan byggnader inom planområdet. Grönt och blå fält klarar
riktvärdet 60 dBA för bostäder. Se även AK01 samt för maxnivå AK02.

Från beräkning ovan ses att riktvärde 60 dBA för bostäder (grön och blå fält ovan)
klaras på 2 m höjd över mark i stora delar av detaljplaneområdet även utan byggnader.
Nedan redovisas ekvivalenta ljudnivåer vid fasad för ett exempel på första radens
byggnader som är belägna i byggrättsgräns.

Figur 3: Vy från Götavägen. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark med exempel på byggnader inom
planområdet. Grönt och blå fält klarar riktvärden för bostäder, 60 dBA. Frifältsnivåer vid byggnadsfasader.
Se även AK03 samt för maxnivå AK05.
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Figur 4: Vy från Väg 27 och trafikplats. Ekvivalent ljudnivå 2m över mark med exempel på byggnader inom
planområdet. Grönt och blå fält klarar riktvärden för bostäder. Frifältsnivåer vid byggnadsfasader. Se även
AK04 samt för maxnivå AK06.

Beräknade ljudnivåer visar att trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA för bostäder
överskrids för de övre våningsplanen ut mot väg 27 samt ut mot trafikplatsen. Vid
dessa fasader behövs det planeras för mindre lägenheter <35 m2 då riktvärden är höjt
till 65 dBA eller för genomgående lägenheter med minst hälften av rummen mot
ljuddämpad sida, se vidare nedan.
Uteplatser ska placeras norr om byggnaderna eller väl avskärmade med lokala
bullerskydd för att riktvärden om 50 dBA i ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå
70 dBA dag/kvällstid ska klaras. Finns en gemensam uteplats, vilken klarar riktvärden
kan övriga, exempelvis balkonger eller andra uteplatser, ses som komplement och
undantas då från riktvärden.
För befintliga bostäder norr om Götavägen innebär den tillkommande generella
trafikökningen till år 2040, den tillkommande alstrade trafiken från planområdet samt
den planerade hastighetssänkningen på Götavägen att den totala trafikbullernivån
minskar jämfört med idag.
5.1.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER BOSTÄDER

Planeras det för genomgående lägenheter, dvs med hälften av bostadsrummen
placerade mot en sida vilken har en trafikbullernivå ≤ 55 dBA samt ≤ 70 dBA maxnivå
nattetid kan ljudnivån mot övriga rum överskrida 60 dBA och trafikbullerförordningens
riktvärden klaras. Observera svårigheter med lägenhetsutformning för exempelvis
hörnlägenheter.
Beroende på hur byggnaderna utformas i första raden ut mot väg 27 skärmas
bakomliggande områden där ytterligare bostäder, förskola mm planeras.
Fasader ska dimensioneras så att Boverkets byggregler om ljudnivå inomhus klaras. I
de fall då 60 dBA överskrids försvårar det för uppförandet av byggnader av lätta
konstruktionsmaterial så som exempelvis trä och lättbetong, då fasadväggar tar större
del av boytan samt att det vanligtvis ställer ännu högre krav på fönster för att nå ned
till inomhusnivåer.
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5.2

FÖRSKOLA

Nedan visas beräkning för 1,5m över mark utan åtgärder.

Figur 5: Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark till vänster respektive för maximal ljudnivå till höger. Grönt
och blå fält klarar riktvärden för förskola. Förskoleområdet enligt detaljplan är markerat med brunstreckad
linje.

Beräknade ljudnivåer ovan utan någon byggnation i övriga området medför att
riktvärden både för ekvivalent och maximal ljudnivå överskrids.
5.2.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD FÖRSKOLA

För att klara riktvärde i utomhusmiljön utan övrig byggnation i området krävs en
bullerskyddsskärm med utsträckning enligt nedan (grön linje totalt cirka 225 m lång),
3 m hög över mark mot söder och lokalgata i öster samt 3,5m hög mot norr och
Götavägen. Bullerskyddsskärmen ska vara tät, sluta tätt mot mark och ha en ytvikt om
minst 15kg/kvm för att uppnå fullgod effekt.

•
•
•
Figur 6 Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark till vänster respektive för maximal ljudnivå till höger. Ljusgrön
linje markerar bullerskyddets position. Grönt och blå fält klarar riktvärden för förskola. Förskoleområdet
enligt detaljplan är markerat med brunstreckad linje.
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Övrig planerad bebyggelse har goda möjligheter att minska ovanstående
bullerskyddsåtgärd. Mot lokalgatan i öster bedöms dock att en lägre skärm krävs med
en höjd om cirka 1,5-2 m och eventuellt en mindre vinkel som ses i figur 3 ovan om
inte förskolebyggnaden uppförs som en skärmning intill infartsvägen.

6

SAMMANFATTNING

Inom planområdet finns goda möjligheter till att uppföra bostäder vilka klarar riktlinjer
enligt Trafikbullerförordningen. En förutsättning för detta är sänkningen av
hastigheten på Götavägen till 40 km/h fram till rondellen vid påfart väg 27.
Genomgående lägenheter kommer krävas för de högre våningsplanen för fasader ut
mot väg 27 och trafikplats om inte mindre lägenheter (<35kvm) förläggs där då
nivåerna uppgör till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. De olika byggnadernas utformning
kommer påverka den slutliga bullersituationen för intilliggande byggnader och dem
längre från vägarna.
Förskoleområdet kräver åtgärder för att klara riktvärden i utemiljön. Utan några
uppförda byggnader inom planområdet krävs bullerskydd med 3m höjd ca 225m långt
för att klara riktvärden. Förskolebyggnaden kan med fördel placeras ut mot
infartsgatan och därmed skärma förskolans utemiljö och på så sätt minska området
där extra åtgärder krävs. Övriga byggnader utformning och placering inom området
kan medföra att bullerskyddsskärmen i sydväst (mot väg 27) kan minskas i
höjd/utsträckning alternativt helt tas bort. Viss skärmning mot infartsgatan kommer
dock fortfarande krävas.
Fasader och fönster dimensioneras i ett senare skede så att gällande trafikbullernivåer
inomhus för respektive användningsområde klaras.
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